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 ملخص:

ي العالږ من٘  1978الت قامـ بها من٘ عام  االقتصإيغ صالحاتهاصبحـ الصيڗ بفضل  ثاني قڤه اقتصإيڢ 
ٚ  اإلصالحاػ. ڣقٖ ساعٖ علګ نجاٍ ه٘ه 2010عام  محيط اقليم مناسظ ڣاسًڇاتيجيغ تنمڤيڢ قائمڢ علګ تطڤي

ٙڅ اآلثاٙ السلبي ي تٖا مام تحٖياػ كبيڇع، تمثلـ  ٙاػ. اال اڗ صعڤٕ الصيڗ ه٘ا، ڣضعها  غ نميللتغ الصإ
ٛمڣ االقتصإيڢ، ٙ السلبيغ لأل ي النمڤ القڤڬ بعٖ اآلثا  ٙ ٚا ٙع االستم ٚڣ ي غ ي ض ػ  االقتصإيڢ العامليغ الت بٖ

ڣضاٵ الٖڣليڢ، بل الٖڣلي. ڣعلګ املستڤڥ 2008عام  ڗ الصيڗ ال تسعګ لتغييڇ ا ٚغږ قڤتها الت اكتسبها، ف ، ف
 لييڗ.تنته سياسغ قائمغ علګ التعاڣڗ ڣاالنسجام الٖڣ 

  : جنبيغ، قڤڥ كبسيا الڤسطىالكلما املفتاحي  ڇڥ ، هيمنڢ 

Abstract: 

Thanks to its economic reforms started since 1978, China has become the 

second largest economic power in the world since 2010. The favorable 

regional environment and the development strategy based on the 

development of exports have contributed to the success of the reforms. But 

the emergence of China puts it in front of great challenges that consist in 

the eradication of the negative effects of economic development and the 

need to maintain a strong growth following the negative effects of the 

global economic crisis that began in 2008 At the international level, China 

does not want to change the international situation, but follows a policy 

based on international cooperation and cohesion. 

Keywords: Central Asia, foreign domination, great powers.
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: م  مق

ٚيق ٙتها الع ٚڗ الثامڜ عشٚ، بحضا ٙئ، ڣالګ غايغ الق ٚفـ الصيڗ عبڇ التا غ املتنڤع اإلبٖاعاػٗاػ  غع
غلظ بلٖاڗ الجنڤب  ٚ خضعـ مثلها مثل  ٚڗ التاسع عش جنبيغغ الهيمن لګي شت املجاالػ. ڣمع حلڤڋ الق ، ا

ي فًڇع  ٚعـ  طڤيلغفٖخلـ ب٘لڊ  ٚاباػ ڣالتخلڀ. ڣحت ملا اسًڇجعـ الصيڗ سيإتها ڣش مڜ الضعڀ ڣاالضط
عڣنس  تڤنغ فاڗ النتائٌ كانـ  تحـ حكږ ما االشًڇاكيغي الفًڇع غ ي عمليڢ تنمڤي ٚيغ محٖٕڣ ي العش . لكڜ 

خيڇع ػ كبڇڥ فيما يتعلڄ بالنظام الٖڣلي ڣالصيڗ  ا حٖاف، ڣحملـ معها مفاج ٙعـ ا ٚيڜ تسا ٚڗ العش مڜ الق
ع  ٙ العالږ مشٖٕڣ نظا . فبينما كانـ  ٙ االتحإ السڤفياتي  غاملًڇتبغ التحڤالػ الٖڣلي لګعلګ حٖ سڤا عڜ انهيا

ٚقيغ ڣمعڢ الكتل ٛ الڤالياػ غالش ٚڣ ڣحٖ يعمل  املتحٖع، ڣالګ ب علګ ف٩ٚ منطقڢ السياس  ڣاالقتصإڬ كقطظ 
ڗ القڤه  الهيمنغڣعلګ  ڗ سإ االعتقإ ب ٚيكيغعلګ العالږ، ڣبعٖ  م ي  ا  ٚ ٚعسڤف تستم علګ العالږ ملٖع  السيط
ساسها نمڤ  طڤيلغ ػ الصيڗ العالږ بنهضغ قڤيڢ  ٚغباتها، فاج ڗ علګ كل الٖڣڋ الخضڤٵ ل ٕڣڗ مناف٠ لها ڣ

ي ڣقـ ڣجيڈ ت ي القڤه  لګٚتقي معتبڇ جعلها  ڣلګ عاملـيا  ٚاتظ ا ي  املتحٖعڣتصـبِ تهٖٕ الڤالياػ  االقتصإيغامل
ڣلګ، ڣكمناف٠ قڤڬ لها علګ الساح كقڤعغ مكانتها الٖڣلي  .الٖڣليغغ اقتصإيڢ 

 ٍٚ تها  : التاليغغ اإلشكاليانطالقا مما تقٖم نط التي  االقتصاديكيف تمكنت الصين م تحقيق ق
منافس ال سمحت لها با لي  د على املست ال ل على  العريقلصع ما هي آثار  ر،  التط في الق 

اخلي ضاعهـــا ال الخارجيأ  : غمڜ خالڋ املحاٙڣ اآلتي غعڜ ه٘ه االشكالي غاإلجاب؟ ڣسنحاڣڋ  

 مكانغ الصيڗ ڣقڤتها قبل صعڤٕها الحالي .  -1

 . الصينيغغ التنميغ سًڇاتيجي -2

 .للتنميغغ النتائٌ االقتصإي -3

 التحٖياػ الت تڤاجڢ الصيڗ. -4

ٚ التنمي -5  علګ ڣضع الصيڗ الٖڣلي. غث

 

دها الحالي – 1 تها قبل صع ق   مكان الصين 

ٚع  ي التطٙڤ ڣالقڤه االقتصإيڢ لي٠ بالظاه ٚاتظ الٖڣليڢ  علګ امل قيها الګ  ڗ صعڤٕ الصيڗ الحالي ٙڣ
ٙع البلٖاڗ  الجٖيٖع ي صٖا ڗ ه٘ا البلٖ لږ يكڜ  ٙيخها، ڣال  ي العالږ. ففي الصعڤٕ الحالي، تجٖٕ  القڤيغي تا

ي  ٙائٖا  ٙئ  ٙ لقڤع بلٖ ظل عبڇ التا ٚا ٙعڣاستم .  الحضا  ڣالتطٙڤ

ٚنا السابق العامليغفالصيڗ كانـ القڤه  ٚيڜ ق ڣلګ خالڋ معظږ فًڇاػ العش عغ ا غ الصناعي للثٙڤ
ڣبي ٙڣ ٚڗ التاسع عشٚ.  غا ٚ الق ڣاخ ٙبع  الٖاخليالناتٌ في  ٙب   االقتصإالخام للصيڗ كاڗ ٕڣما يمثل ما يقا

ٚڗ التاسع عشٚ ڣڋ ڣبٖايغ الق ٚڗ ا ّٙ  .العالم بيڗ الق نغٝڤ مإيسڤڗ(  االقتصإڣحسظ م (Angus 

Madison،  ي العالږ ڣ كٌڇ سكانا  ٚڗ الثالن عشٚ البلٖ ا ي الق ڗ الصيڗ كانـ  ٕٚڬ يفڤځ ف غن بٖخل ف ا
ٚبيغ )  ڣبا الغ ٙڣ ي  ٕٚڬ   (.Lemoine 2005, p739الٖخل الف
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ٚڣڗ كانـ  ٙعڣلعٖع ق ٙع، هي الصينيغ الحضا كٌڇ تقٖما  الحضا ي ميإيڜ  ڣاملتفڤقغا ي العالږ  علګ با
ځ  ٙڣٕ ڣالٙڤ خًڇاعاػ كثيڇه كالبا ا  ٚ  ...ڣالبڤصلغ ڣالطباعغعٖه كالطظ ڣالفنڤڗ، ڣكانـ ٙڣ ث ػ بثقافتها ِڣ

سيا. ٚځ  ي كل جنڤب ش ٙتها ڣاخًڇاعاتها  ها الصيڗ  املكانغلكڜ مع ٗلڊ فاڗ  ڣحضا صبحـ تتبڤ الٖڣليڢ الت 
ي السنڤاػ  ٚيع ڣصعڤٕها  خيڇعبفضل نمڤها الس ٚه حٖيثڢ، ڣيعٕڤ ٗلڊ لكڤڗ الصيڗ من٘ ا نها ظاه ، تبٖڣ ك

ساٝ عڜ  ٚحلڢ مڜ التٖهٙڤ ڣالضعڀ، نتجـ با ٚػ بم ٚڗ التاسع عشٚ، قٖ م جنبيغ الهيمنغمطلع الق الت  ا
ٚه تتناف٠ عليها القڤڥ الكبڇڥ   . العامليغخضعـ لها، ڣجعلـ منها شبڢ مستعم

ٚب علګ الصيـڜ 1840ففي  ٚيطانيـا بالح ٚضـ عليـها قامـ ب ڣلګ، ڣف فيـڤڗ ا ٚب ا ٚف بح ، فيما ع
ي  ٙع  1842معاهٖع نانكيڗ  جبڇتها علګ فتِ مڤانئـها للتجا ٚع هڤنغ كڤنــغ، البڇيطانيغالت  ٜي ٛڋ علګ ج ، ڣالتنـا
ٚسڤم  ٚكيغڣتخفي٬ ال ٚيطانيا الباب للقڤڥ الجم ٙيغ. ڣفتحـ ب٘لڊ ب ها هيمنتها  االستعما ٚڥ لتف٩ٚ بٖٙڣ خ ا

ٚنـسا ڣالڤالياػ علګ الصيـ ٚيكيغ املتحٖعڜ. ڣهك٘ا تحصلـ كل مڜ ف م علګ معاهٖتيڗ مماثلتيڗ ملعاهٖع نانكيڗ  ا
فيڤڗ 1844ي  ٚب ا ٛاػ  1860، الت انتهـ باتفاقيغ بيكيڗ لعام 1857ي الثانيغ. ڣتال ٗلڊ ح الت منحـ امتيا

ٚيطانيا ڣالڤالياػ  ٚنسا ڣب ٙ املتحٖعلكل مڜ ف ٚب الياباڗ ل . ثږ كاڗ ٕڣ ي الصيڗ، مڜ خالڋ ح ، الت 1894لتٖخل 
ٜئتها الګ مناطڄ نفڤٗ بيڗ الٖڣڋ  ٙيغٕػ الګ تج ٚ ( 184-118، ٥.٥ 2004)السيٖ سليږ الكبڇڥ. االستعما ڣاستم

ي  يا  ي  1931بعٖ ٗلڊ العٖڣاڗ الياباني باحتالڋ منشٙڤ ٚب علګ الصـيڗ   الهيمنغ. ڣالګ جانظ 1937ثږ الح
جنبيغ ٛإ مڜا اػ  ، فاڗ ما  ٚاباػ ڣالثٙڤ ڣضاٵ الصيڗ هي االضط ي السنڤاػ  ،الٖاخليغتٖهٙڤ  ع التايبڗ  كثٙڤ

ي  1860ڣ 1850  ٚ ع البڤكس ٚب 1900ڣثٙڤ خيڇ الح ي ا هليغ ثږ  الت كاڗ يقڤٕها شاڗ كاڬ  الحكڤمغبيڗ  ا
. فبفعل ه٘ه  ٜب الشيڤعي الصين جنبيغ الهيمنغتشاڅ ڣالح ڣضاعها ا ػ  ٚػ الصيڗ ڣتٖهٙڤ ٕڥ طڤڋ تقهق ، ڣ

ع الصيڗ ٗاػ  جظ صٙڤ ٙعمٖع ه٘ا الڤضع الګ  ٚائٖع الحضا ٚ ٗلڊ تعٖ ٕڣلغ مڜ ٕڣڋ  ڣالت ال صبحـ علګ اث
ٚفها الصيڗ مڜ قبل، مع  ٚه جٖيٖه لږ تع نڢ ظاه العالږ الثالن، ڣه٘ا تحٖيٖا ما جعل اٗڗ صعڤٕ الصيڗ يبٖڣ ك

ها هڤ عڤٕع الګ ڣضع طبيعي ها ڣصعٕڤ ڗ تطٙڤ  ٚ م  . ڗ حقيقغ ا

ٚحلغبعٖ ه٘ه  ٚ استعإتهمڜ الًڇاجع ڣالضعڀ ڣعلګ  امل ٚب  ااث  الثانيغ العامليغلسيإتها بعٖ انتها الح
ٚعـ الصيڗ بٖايغ مڜ  ٚ نفسها الستعإع قڤتها ڣمكانتها. لكڜ النتائٌ كانـ  التنميغي  1949ش االقتصإيڢ ڣتطڤي

ع ٚاباػ محٖٕڣ ي فًڇاػ صعبڢ مڜ االضط خڤڋ الصيڗ  ٚكڤٕ ٕڣ ٕػ الګ ال ، بسبظ بع٬ السياساػ الت 
ٜعكسياسغ  مام بيڗ عامي  القف عڣ  1961ڣ 1958الكبڇڥ الګ ا . ڣمع ٗلڊ  1974ڣ 1966بيڗ عامي  الثقافيغ الثٙڤ

ٚيغ السياسيغ الناحيغفمڜ  ڊ مڜ خالڋ بع٬ كانـ الصيڗ تعٖ قڤه عامليڢ كبڇڥ. ڣيتضح لنا ٗل ڣالعسك
ٚب  ي الح ٚنا  ي تقٖي ساسا  ٚػ بها الصيڗ تمثلـ  حٖاف الهامڢ الت م يغا ٚاٵ 1553-1950) الكٙڤ ي الص ( ڣ

ٚيكي م ٙب الصين ا ي التقا حٖاف تبيڗ اڗ الصيڗ  الصين السڤفييت ڣ . ه٘ه ا ٚڗ املاض  ي السبعينياػ مڜ الق
ها الحالي كانـ لها مكانڢ عامليڢ  كبيڇه.  حت قبل صعٕڤ

ٚب  يغففي الح ڗ تف٩ٚ نفسها فيها الكٙڤ ي ڣجڢ الڤالياػ  كقڤع، استطاعـ الصيڗ  عامليڢ، ڣتقڀ 
ٚيكيغ املتحٖع م ي جڤاڗ ا ٚب، الت انٖلعـ  ي ه٘ه الح ي العالږ.  قڤڥ ٕڣلڢ  يا  1950،  بعٖ هجڤم كٙڤ

يا  الشماليغ ٛها خط ع٩ٚ  الجنڤبيغعلګ كٙڤ يتيڗ، استطاعـ الصيڗ الفاصل بيڗ الٖڣلتي° 38ڣاجتيا ڗ الكٙڤ
مږ  املتحٖعخاللها التصٖڬ للڤالياػ  ٙايغ ا ، ڣمنع الصينيڤڗ املتحٖعالت كانـ تقڤٕ تحالفا ٕڣليا تحـ 

ٚيكييڗ مڜ تحقيڄ هٖفهږ  م يا بعٖ تغلبهږا ٙه علګ الًڇاجع. فما  بتڤحيٖ كٙڤ ڬ الشمالي ڣاجبا علګ الجي٤ الكٙڤ
ٛػ القڤاػ  مميغڗ اجتا ساسا قڤاػ ، الت ها ٚيكيغي  ٚ °38ع٩ٚ  ، خطم ، حت عبڇ الجي٤ الصين النه
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ص جبڇڣا فا ٚيڢ، قام الصينيڤڗ بهجڤم عنيڀ  ٚقڢ عسك ٚڣڗ ف يا. ڣبقڤه قڤامها عش يا ڣكٙڤ ٚ الفاصل بيڗ منشٙڤ
مميغالقڤاػ  . ڣملا حاڣڋ قائٖ القڤاػ (227-226، 1999.٥.٥) الصمٖ °38علګ الًڇاجع باتجاه خط ع٩ٚ  ا

ٚيكيغ م ٚيل  ا ف ي  ه مڜ كل مهامڢ  ٚب الګ الصيڗ، تږ اعفا ٚ بنقل الح م ٚ الحصڤڋ علګ  ٙث ) باڣڗ، 1951ماڅ 
ڗ الڤالياػ (65، 1991.٥مڤني  ڗ تڤسيع  املتحٖع، حين  ٚيطانيا،  ٚنسا ڣب ثيڇ حليفتيها ف ٙكـ، تحـ ت ٕ

ٚه ٚب الګ الصيڗ فيڢ مخاط ٙع الح ثا جږ ب٘لڊ  ب ٚب عامليڢ ثالثڢ. ڣ ٚع، ح ٚيكيڤڗ عڜ مڤاجهغ الصيڗ مباش م ا
ٚب تتجاٛڣ كل  ٙشاڋ بقڤلڢ" اڗ تكاليڀ ه٘ه الح ٚيكي ما م ٚ الٖفاٵ ا ي ٚڥ عبڇ عنها ٛڣ خ ڣانتهجڤا اسًڇاتيجيغ 

ساليظ  ٚاػ، ڣل٘لڊ فاڗ سياستنا احتڤا العٖڣاڗ الشيڤعي ب ٕڣڗ اللجڤ الګ  مختلفغي مناطڄ  مختلفغالتقٖي
ٚب شاملڢ " ي ماڬ (1991.٥،67) باڣڗ، مڤني ح ڗ يكڤڗ هناڅ  1953. ڣ ڣڗ  ٚب بتڤقيع الهٖنڢ ٕڣ انتهـ الح

ٚػ الصــيڗ قڤه كبيڇه بتصــٖيها للڤالياػ  ظـــه ڣللتحالڀ ال٘ڬ كانـ تقڤٕه،  املتحٖعغالظ ڣال مغـــلڤب . ڣب٘لڊ 
ٙا مڜ الهيب عطاها مكانڢ عامليڢ كبيڇه ڣعٖػ مڜ القڤڥ الكبڇڥ ڣاكتسبـ قٖ نقغ ڣهڤ ما  يا الشمالي اٗهاب غ لكٙڤ

ٙثٚ.  مڜ ماڅ 

نها قڤه عامليڢ، حين  يضا  ، فقٖ بينـ الصيڗ مڜ خاللڢ  ٚاٵ الصين السڤفييت ما بالنسبغ للص
ٚب  ي الح ڗ كانـ قٖ تحٖػ  ، ڣه٘ا بعٖ  كانـ لسنڤاػ طڤيلڢ تتحٖڥ االتحإ السڤفياتي، القڤه العظم

يغ ٚڥ، الڤالياػ  الكٙڤ ٚيكيغ عاملتحٖالقڤه العظم االخ م  .ا

يغ الصيڗ  ي فًڇع حكږ ستاليڗ، لكڜ  الشعبيغكانـ العالقاػ ڣطيٖه بيڗ جمهٙڤ ڣاالتحإ السڤفييت 
ٜب الشيڤعي  ٚيڜ للح تمٚ العش ٚڣتشڤف، خالڋ امل ٍٚ خ ڗ ٕبـ بيڗ البلٖيڜ علګ اثٚ ط ما لبثـ الخالفاػ 

ٚڬ  ي فيف ٙه 1956السڤفييت  فكا ٚب الٚسمالي، ڣتحقيڄ بالتعاي٤ السلم مع ال املتعلقغ،  عبڇ  االشًڇاكيغغ
ڣبا ڣباالعتمإ علګ نجاحاػ  ٙڣ ي  ٚفضڤها الشيڤعيغصنإيڄ االقًڇاٵ  ٚځ للصينييڗ، ف ٙ الت لږ ت فكا ، ڣهي ا

ٚافا عڜ  ٜ الصيڗ عڜ الحصڤڋ االشًڇاكيغڣاعتبڇڣها انح ٛمغ ثقڢ بعٖ عج ڗ تحڤڋ الګ  . لكڜ ما لبن الخالف 
ٚڣ٭ االتحإ  السڤفييتيغ النڤڣيغ املعڤنغعلګ  ٕٛإػ بسبظ ش ٛمغالسڤفييت حڤڋ ٗلڊ. ثږ ا حٖه بيڗ البلٖيڜ  ا

ٚف الګ االخٚ ) باڣڗ، مڤني بسبظ اختالف املڤاقڀ حڤڋ قضايا عٖه ڣاالنتقإاػ الحإه الت كاڗ يڤجهها كل ط
ٚف عام مڜ . ڣتحڤلـ االمٙڤ (177-178، ٥.٥.1991 شٖ حٖه حين ع ٜاٵ  ي م 1968ٛمغ الګ ن ٚجا خطيڇا  نع

ي صٖاماػ السڤفييتيغ الصينيغالعالقاػ  خل البلٖاڗ  يغ، ٕڣ ي ما حٖٕڣ ٚب. ڣ ٚيِ للح ٚيل ڣاستعٖإ ص ف ٝٙ ڣ
ي ٕيسمبڇ مڜ السنڢ نفسها  حشٖ البلٖاڗ قڤاػ 1969 هما، بلغـ  خمڢ علګ حٖٕڣ ٚيڢ  لڀ جنٖيا  685عسك

 .(٥.1983.، 1991٥) باڣڗ، مڤني لڀ جنٖڬ صين 814سڤفياتيا يقابلهږ 

ٙ ڣ  مڤ ڗ ا ٚهنـ علګ قڤتها ڣعلګ  لحسڜ حٴ البلٖيڜ  ٜٕ عڜ ه٘ا الحٖ. ڣمع ٗلڊ فاڗ الصيڗ ب لږ ت
ع القڤع الكبڇڥ  ي صٙڤ  ٚ ، ڣهڤ ما جعلها تظه ٙه علګ تحٖڥ قڤه عظم بحجږ االتحإ السڤفييت  .العامليغنها قإ

تي بعٖ ٗلڊ التطٙڤ ال٘ڬ شهٖتڢ العالقاػ  ٚيكيغ الصينيغڣي م يضا يبيڗ مكانغ الصيڗ ا ها  العامليغ، ڣهڤ  ٙڣ ٕڣ
ٛڗ القڤڥ العظم  ي تڤا ي العالقاػ الٖڣليڢ ڣ ٚيكيڤڗ للصيڗ العامليغالكبيڇ  م . فبعٖ العٖا ال٘ڬ كاڗ يكنڢ ا

ي  ڗ قام فيها نظام شيڤعي  ي تجاهل ٕڣلغ بحجږ الصيڗ خاصغ 1949من٘   ٙ ٚا نهږ ال يمكنهږ االستم ٙكڤا ب ٕ  ،
ڗ الصعڤب كٌڇ، بالنسبغ للڤالياػ ڣ كٌڇ ف ٚيغ السياسيغ، علګ املستڤياػ املتحٖعاػ كانـ تًڈايٖ   ڣالعسك
ٚاٵ مع  .ڣاالقتصإيغ ، الص ٛمغ الٖڣاٙل ٚب فيتنام،  ٚقيغ الكتلغ)ح ٙب مع بيكڜ كاڗ الش جل ٗلڊ فاڗ التقا ...( ڣ

حٖ الحلڤڋ الت تمكڜ ثقلـ كاهلها.مڜ التخفيڀ مڜ الصعڤباػ  يمثل بالنسبغ لڤاشنطڜ  عبا الت   ڣا



سطى" ستراتيجي بمنطق آسيا ال يا الجي د الصيني في ظل التح  أ. خريف سمي                     "الصع
 

التنمي                                     71 د ال     املجل الجزائري لألم  ان ( 10) عاشرالع  2017ج

 

 1949ي  السلطغكاڗ مڤقڀ الڤالياػ املتحٖع اٗڗ معإيا للصيڗ من٘ استيال الشيڤعييڗ علګ 
 ٚ ٚيكيڤڗ يصفڤڗ الصيڗ " بالخط م يغ، ڣاستمٚ بعٖ ٗلڊ. ڣكاڗ ا ٚب الكٙڤ كٌڇ بسبظ الح ڣتعمڄ العٖا 

كبڇ صا  ٚيكي كينيٖڬ يعتبڇ الصيڗ  م ٚئي٠ ا ي  فٚ". ڣكاڗ ال نها كانـ  ٚب العامليغ الثانيغ،  ٚ من٘ نهايغ الح خط
ٚب ٕڣليڢ للتعجيل بالنجاٍ النهائي للشيڤعييڗ لګ شڜ ح ٚه تسعګ  .ل٘لڊ (156، 1991.٥.٥)باڣڗ، مڤني نظ

ٚكاػ  اػ ڣالح ي الثٙڤ ٭  لګ التٙڤ ٕڥ بها  ثاٙ ٗلڊ مخاڣف الصيڗ مڜ هجڤم عليها ڣ ها. ف ٜاما احتڤا كاڗ ل
سيا املسلحغ ي ي  ٕڥ  ٚاعاػ النهايغ، ما  جيٌ الص ٚاػ ڣت ٛيإع التڤت ي املنطقغ. لكڜ الصعڤباػ الت كانـ  لګ 

ٙڅ  املتحٖعتمٚ بها الڤالياػ  ٕ ٚاٵ مع الصيڗ ڣاحتڤائها. ڣ ٚاٙ الص ٚنا، جعلـ مڜ غيڇ املمكڜ استم كما ٗك
ٙب سيا تمٚ عبڇ تقا ٚاػ مڜ  ٛالغ التڤت ڗ ا ٚيكيڤڗ  م ٚب فيتنام يتطلظ صفقڢ مع  مع الصيڗ، ڣاڗ انها ا ح

 الصيڗ. 

ٚځ  ٚاٵ ش ٚڥ ڣعلګ مستڤڥ الص خ ٚاٵ الصين -ڣمڜ جهغ  ٙإڣا استغالڋ الص ٚيكييڗ  م ٚب، فاڗ ا غ
ٚعغ  ٜيٖڣا مڜ س كٌڇ علګ السڤفييتييڗ لكي ي السڤفييت ڣكسظ الصيڗ الګ جانبهږ حت يتمكنڤا مڜ الضغط 

ٙب مع الصيڗ كاڗ يخٖم كثيڇا مصالح الڤالياػ . ڣب٘لڊ فاڗ الاملتحٖعڣمٖڥ ڣفاقهږ مع الڤالياػ  ، املتحٖعتقا
ي العالقاػ الٖڣليڢ ها  نها قڤع كبڇڥ لها ٕٙڣ هميغ الصيڗ ڣ ضافغ  ڣهڤ ما يبيڗ  ٚاعاػ الكبڇڥ. ڣيمكننا  ي الص ڣ

صبحـ تمتلڊ الساٍل النڤڣڬ من٘  ڗ  ڗ الصيڗ بعٖ  ٚيكي،  م ٙب الصين ا حـ  1964ڗ مڜ ٕڣاعي التقا
ٚا علګ الڤالياػ تشكل  ٙتها علګ حٖعتاملخط ي ظل قٖ ٙاػ، ڣكاڗ نيكسڤڗ يقڤڋ " اڗ ،  ٚه للقا ٙئ عاب صنع صڤا

ٙه املجتمع الٖڣلي  ٜلغالصيڗ ببقائها خا ٚا علګ العالږ غيڇ مقبڤڋ" ڣمنع ، 1991)باڣڗ، مڤني كليا ستكڤڗ خط
ي تلڊ (٥.٥160. مږ  هميغ الصيڗ بيڗ ا يضا   . الحقبغ. ڣه٘ا ما يبيڗ لنا 

ٚناها تبيڗ اٗڗ مٖڥ القڤه  حٖاف الت ٗك ٚيغ السياسيغڗ ه٘ه ا ي  ڣالعسك الت كانـ لٖڥ الصيڗ 
ٚحلغ الت سبقـ صعڤٕها الحالي. ل٘لڊ فاڗ عامل القڤه لږ يكڜ جٖيٖا تماما علګ الصيڗ، ڣما صعڤٕها  امل

ٚ مكمل ڣمٖعږ ببعٖه االقتصإڬ للصعڤٕ الصين السابڄ ال خ  ٚ  السياسيغقائږ علګ القڤع الحالي اال عنص
ٚيغ ٚڥ اٗڗ فاڗ العسك ڣ الجٖيٖ  املكانغ. ڣكما ن ٚيظ  ٚ الغ م الت اكتسبتها الصيڗ بفضل صعڤٕها لږ تكڜ با

ٚځ بيڗ قڤتها  . فالقڤع الصيني ڣالحاليغ السابقغعليها ڣانما الف ثيڇ العالم ي مٖڥ الت ٚا  الحاليغغ يكمڜ  كبڇ اث هي 
صبحـ اليڤم بقڤتها االقتصإڬ ٚڅ اال علګ العالږ، فالصيڗ  ٜٕإ نمڤه قهي مح  عڣ يًڇاجتصإ العالم ال٘ڬ ي

، ناهيڊ عڜ النفٗڤ العالم الڤاسع ال٘ڬ تتمتع بڢ الصيڗ  حسظ الحالغ الت يكڤڗ فيها االقتصإ الصين
ي قڤڥ الٖڣڋ  صبحـ تثيڇها حت لٖڥ   العالږ. ڣالتڤجساػ الت 

 الصيني التنمي إستراتيجي -2

ٚٵ فيها ٕينغكشيا ڣبينغ بٖايغ مڜ عام  ڗ الصعڤٕ الصين كاڗ نتيجغ سياسغ االصالحاػ الت ش
ٜٙيغ الحالغ . ڣكانـ ٕڣافع ه٘ه االصالحاػ،1978 ٛماػ الت تڤالـ عليڢ،  امل الت ڣصل اليها االقتصإ الصين ڣا

ٚها  خ عكاڗ  ثنا كانـ البلٖاڗ 1974-1966) الثقافيغ الثٙڤ ي تلڊ ا ٚاباػ.  ٕػ اليڢ مڜ اضط ع( ڣما   املجاٙڣ
يا ڣتايڤاڗ تحقڄ نمڤا معتبڇا. فلږ يعٖ مقبڤال لٖڥ   متخلفغڗ تبقى الصيڗ  الصينيغ القيإعللصيڗ كالياباڗ ڣكٙڤ

ي  الٖڣلغعڜ جيڇانها ڣهي  ٙتها  ٙيخها ڣحضا ٙائٖه بتا ٛٵ املنطقغالت كانـ  ي ٕڣڗ منا جل ٗلڊ  ٚڣٵ  . فتږ الش
ٙه ڣالبڇاغماتيڢ، خالفا  ڣبا  اميالقالت تږ  لإلصالحاػاالصالحاػ االقتصإيڢ الت تميڈػ بالتٖ ٙڣ ي  ٚقيغبها   الش
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سلڤب العاله  ي  بالصٖمغفيما بعٖ ڣاعتمٖػ علګ  ي االقتصإ  ٙيڢ  ٚا تغييڇاػ ج٘ ال٘ڬ يتږ مڜ خاللڢ اج
 ڣقـ قصيڇ. 

 ٚ ٙاػ مثل " اقتصإ السڤځ االشًڇاكي" ڣ"التنميڢكانـ االصالحاػ تج "، لكڜ  السلميغ ڥ تحـ شعا
اػ  العمليغ الناحيغمڜ  ٚا ڗ  ڗما كابه٘ه االصالحاػ ما كانـ لتحقڄ  الخاصغ املتتاليغفاڗ االج ٚجڤا منها لڤال  م

ٚتقٙافقتها ڣجڤٕ محيط مناسظ ساعٖ علګ تحقيڄ النتائٌ  ٙ  غبامل ي اطا بٖيلڢ  تنمڤيغ اسًڇاتيجيغڣالنمڤ املنشڤٕ 
ي العالږ،  ػاالسًڇاتيجياتختلڀ عڜ  ٚڥ  خ ي بلٖاڗ  ٚبتها  ٌٚيڄ  التنميغعلګ  ڣالقائمغالت تمـ تج عڜ ط

ٚ  التصٖيٚ. ٚ شكلـ  التنميغ، االصالحاػ ڣاملحيط املناسظ ڣاسًڇاتيجيغ الثالثغه٘ه العناص ٚيڄ التصٖي عڜ ط
. س٠ الت قام عليها الصعڤٕ الصين  اٗڗ ا

 االقتصادياإلصالحا  -أ

ي الصيڗ قٖ  كٌڇ  طبقـكانـ االصالحاػ االقتصإيڢ  ٚحلغ جٖيٖه كانـ تضفي  ٚاحل، ڣكل م عبڇ م
ي  ٙ عائلي محٖٕڣ  ي اطا ڗ القطاٵ الخا٥ ال٘ڬ سمِ لڢ بالعمل  فاكٌڇ الطابع الليبڇالي علګ االقتصإ بحين 

ي  البٖايغ ٚڅ النمڤ. االقتصإصبِ هڤ املهيمڜ  ٚحلغڣقٖ تضمنـ  ڣمح ڣلګ ما يلي امل  : ا

ٜٙاعي مڜ - ٜئي فيما يخ٨ القطاٵ ال ، جهغاصاٍل نظام التسييڇ علګ مستڤڥ االقتصإ الج
لڊ  ٚڥ، ٗڣ خ سساػ مڜ جهغ  يإع ڣامل ٙاػ، ٛڣ ي االقتصإيغ الفعاليغبهٖف القضا علګ مشكلغ غياب املبإ . ڣ

ٜٙاعي تږ تعڤي٬ نظام امللكيڢ ٚيغ  الجماعيغ ما يخ٨ القطاٵ ال ٙعيڗ ح ٜا ٙاض  بحين يكڤڗ للم جيڇ ا بنظام ت
ٙ املنتجاػ ڣبيعها ڣفقا آللياػ السڤځ  ي (146، 2006.٥) متكي٠ اختيا ما  سساػ فقٖ تضمڜ  ٨ما يخ.  امل

ٛيإع  االستقالليغاالصاٍل نڤعا مڜ  سساػ مقابل   . االقتصإيغ فعاليتهاللم

ي الصناعاػ - سساػ خاصڢ   ڣالخٖماػ. الخفيفغامكانيغ انشا م

ٙاػ  - جنبيغانفتاٍ الصيڗ علګ االستثما ٚفـ ا ػ الصيڗ مناطڄ علګ طڤڋ ساحلها ع ، حين هي
ٚڣف الخاصغ الساحليغباملناطڄ  فضل الظ ي ه٘ه املناطڄ  ٙ . ڣتږ تڤفيڇ   للعمالغمڜ تكلفڢ منخفضڢ  لالستثما

ٚكا ٚيبيڢ للش ٜايا ض ڣڋ منطقڢ خاصڢ )ڣم ، ثږ Chen Zenي شنجڜ  )SEZػ متعٖٕع الجنسياػ . ڣتږ افتتاٍ 
ٚڥ. ڣتقڤم ه٘ه املناطڄ علګ  خ ٜيغتڤالګ فتِ مناطڄ  ٚك ٚيغ  االقتصإيغ الالم ٙه اقتصإيڢ مستقلڢ ڣح ڣإا

قاليږ  عالتعامل مع ا ٙاػ املجاٙڣ جنبيغ، ڣاتباٵ سياساػ ج٘ب االستثما ساسيغ. ڣتږ تحٖين البنيڢ ا ي ه٘ه  ا
ٚڣعاػ  ٜ علګ اقامغ املش ٙ منخفضڢ تحف سعا ٙاض  ب ٚػ ا  . (48، 2006.٥) عبٖ العظيږ الصناعيغاملناطڄ ڣڣف

ي  ٜيغعطى االجتماٵ الثالن العام للجنڢ  1993ڣ ٚك ٜب،  امل ڢ مڜ االصالحاػ يملڤجغ ثان االنطالقغللح
كيٖ علګ اقتصإ السڤځ االشًڇاكي. ڣقٖ  : التاليغاالصالحاػ  الجٖيٖع ٚحلغاملتضمنـ  مع الت

ٚكاػ، الكثيڇ منها ٕخل -  سساػ الګ ش صغي القطاٵ الحكڤمي حڤلـ م ها،  البٙڤ الت تږ انشا
سساػ  سساػ  الصغيڇعڣامل ڣ غلقها مع اعإع هيكلغ امل . ڣلږ يم٬ ڣقـ طڤيل حت الكبيڇعتمـ خڤصصتها 

سساػ  ٚ مليڤڗ عامال الصناعغ٨ عٖٕ عماڋ ڣتقل للٖڣلغ التابعغ الصناعيغٛاڋ نصڀ امل ٙبعغ عش كٌڇ مڜ ا ) ب
Herd,Dougherty 2005). 
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ٚقابغٙفعـ  - ي اصاٍل محيط االقتصإ  ال ٚٵ  ٙ ڣتږ التخلي عڜ السياساػ الحمائيڢ، ڣش سعا علګ ا
سعاٙ املڤإ  ڣليغالكلي فيما يتعلڄ ب سعاٙ املنتجاػ مڜ سلع ڣخٖماػ، ڣنسبغ  ا ٚ ، الفائٖعڣالڤقڤٕ ڣ ڣسع

ٚف العمالػ.  ص

ٚڥ لتهيئغ انضمام الصيڗ الګ  - خ اػ  ٚا ٙع لعامليغا املنظمغاتخ٘ػ اج همها اعطا للتجا ٚعيغ،   الش
سساػ  ٛالغ البعٖ االجتماعي مڜ م ٚيڜ  الٖڣلغللقطاٵ الخا٥ ڣتڤسيع نشاطڢ، ڣا ٚڣف عمل املستثم ڣتحسيڗ ظ

جانظ.  ا

ي  - ٚكاػ  2005لغيـ  ي بع٬ القطاعاػ، مثل الهياكل  لخاصغاالقڤانيڗ الت تمنع الش مڜ العمل 
ٛ قطاٵ خا٥ قڤڬ املاليغڣالخٖماػ  العامڢ املنفعڢڣالخٖماػ ٗاػ  القاعٖيغ ٚڣ اػ ساعٖػ علګ ب ٚا . ڣكلها اج

 .(Herd,Dougherty 2005) ي االقتصإ

صبحـ  ٚحلغ مڜ التصنيع املكثڀ، بحين  ي م ڗ ٕخلـ الصيڗ  ڣكاڗ مڜ نتائٌ ه٘ه االصالحاػ 
شغ العالږ. ڣبفضل يٖ عاملڢ  ٚف بٙڤ ٙ  ڣفيڇعتع صبحـ الصيڗ تصٖ  ، ٚف تنافس  ٚ ص ٗاػ تكلفڢ منخفضڢ ڣسع

ٙعبكمياػ كبيڇه. ڣالبٖ مڜ  ٛإ مڜ تطٙڤ االقتصإ الصين هڤ االنضمام الګ اإلشا ڗ ما   العامليغ املنظمغ الګ 
ٙع سڤاځ  ، حين سم2000ِي ٕيسمبڇ مڜ عام  للتجا ، ڣفتِ لها ا ي االقتصإ العالم ٗلڊ للصيڗ باالنٖماه 
ٙاػ  العامليغغ ، ڣجعل منها الڤجهالعامليغ ڣلګ لالستثما جنبيغا  .ا

 :املحيط اإلقليمي املناس -ب

قليم مناسظ كاڗ لڢ ٕٙڣ حاسږ . فالنمڤ لكڜ كل ه٘ا التطٙڤ ما كاڗ ليتحقڄ اال بڤجڤٕ محيط ا
ٚفـ  سيا. فقٖ ع ٚځ  اػ الت شهٖتها منطقغ ش ٙ سلسلڢ مڜ التطٙڤ ي اطا ٙه  ٜتڢ الصيڗ ينٖ نج املعتبڇ ال٘ڬ 

ٚف بالتنانيڗ  املنطقغه٘ه  ي ما ع ي الياباڗ ثږ  ػ  يا اآلسيڤيغمڤجاػ مڜ النمڤ بٖ ڣهڤنغ كڤنغ  الجنڤبيغ، كٙڤ
 ٙ ي بٖايغ السنڤاػ  عڣسنغافڤ ػ نمڤها  سيا، ماليڈيا ڣانٖڣنيسيا 1960ڣتايڤاڗ، الت بٖ ٚف بنمٙڤ  ي ما ع ، ثږ 

ي السنڤاػ  ػ نمڤها  . ڣقٖ كاڗ نمڤ ه٘ه الٖڣڋ قائما علګ انٖماه ٕڣلي قڤڬ ڣعلګ 1970ڣتايلنٖا، الت بٖ
جنبيڢ. ڣكانـ  ٚيڢ ڣعلګ استيڇإ تكنڤلڤجياػ  كٌڇ  الٖڣلغصناعاػ تصٖي ٚ الٖڣڋ الت تليها ڣتبيڗ لها ا تقٖما تج

ٚيڄ . فتنتشٚ التقنياػ  ي  املتقٖمغي النمڤ الت تصيِ تڤاكظ الٖڣڋ  اآلخ٘عي االقتصإياػ  الجٖيٖعالط
ي  ي مڤجغ النمڤ  خٚ حلقڢ  التطٙڤ االقتصإڬ. ڣبالنسبغ للصيڗ فاڗ نمڤها خضع للمنطڄ نفسڢ ڣشكلـ 

سيا، الګ جانظ فيتنام.  ٚځ   ش

ٕڥ الګ ڣك اڗ بيڗ الصيڗ ڣجيڇانها تعاڣڗ ڣاعتمإ متبإڋ ڣتقسيږ عمل شكل العامل الثاني ال٘ڬ 
ٙ االصالحاػ االقتصإيڢ. ففي منتصڀ السنڤاػ  نهضغ الصيڗ ي اطا اػ  ٚا االقتصإيڢ مع ما قامـ بڢ مڜ اج

ٙاتها  1980 ػ كلمڜ الياباڗ ڣالتنانيڗ تفقٖ قٖ ٙتفاٵ ا التنافسيغبٖ لڊ بسبظ ا جٙڤ مع النمڤ اإلقتصإڬ، ، ٗڣ
ٛا ي اتفاقياػ بال  ٙ ي تلڊ 1985لعام  Plazza  ڣتخفي٬ قيمغ الٖڣال ثنا.  ڤڗ سياسڢ يالصين القإعاعتمٖ  ا

ٚ صناعاػ قائمڢ علګ اعإع  ٚ تمڤجهڢ لتطڤي ڣ تحڤيلها صٖي ٚكيبها  ٕه بعٖ ت  ,Lemoine 2005)  منتڤجاػ مستٙڤ

p 743). 

ٕڥ التقا املصالح بيڗ الصيڗ ڣجيڇانها الګ مڤجڢ مڜ نقل الصناعاػ  الګ الصيڗ ڣالګ  اآلسيڤيغڣقٖ 
ٕػ ي الصيڗ ڣاملناڣلغتطٙڤ نشاطاػ ٕڣليڢ مڜ الًڇكيظ  الګ ج٘ب نمڤ الصيڗ  العاملغلليٖ  املنخفضغ الكلفغ. ڣ
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لبسغالګ صناعاػ  ، اللڤجستيغا، ڣاحتفظـ بالڤظائڀ ثږ حڤلـ هڤنغ كڤنغ الګ الصيڗ جل صناعته ڣاللعظ. ا
ي السنڤاػ  ي املجاڋ االلكًڇڣني ڣاالعالم اآللي تحڤلـ بقڤه  1990الخٖماػ ڣالبنڤڅ . ڣ فاڗ نشاطاػ الًڇكيظ 

يا ڣالياباڗ نحڤ الصيڗ.  مڜ تايڤاڗ ڣكٙڤ

ٚڣٵ  ٙاػ الياباڗ ڣالتنانيڗ نحڤ الصيڗ، مڤجها لتمڤيڜ ف صبِ نصڀ صإ ڗ  ٚتظ علګ ٗلڊ  ڣقٖ ت
ٚع ه٘ه  ٙ مباش صبحـ ه٘ه الٖڣڋ ال تصٖ ٚكبڢ. ڣ الٖڣڋ، الت تږ نقلها الګ الصيڗ، بمنتجاػ ڣسيطڢ ڣقطع م

سڤاځ  نهائيغمنتڤجاػ  ٚبيغنحڤ ا ما الصيڗ فقٖ غٖا  لإلنتاه كقاعٖعڣلكنها تستعمل الصيڗ  الغ ڣالتصٖيٚ. 
ٙاتها  ا الفائ٬ الت اإلجماليغنصڀ صإ ٙڬ ال٘ڬ تحققڢ مع الڤالياػ ػ مڜ نشاطاػ الًڇكيظ ه٘ه، ڣهڤ ٙڣ جا

ڣبا املتحٖع ٙڣ   .( Lemoine 2005, p 743)ڣ

ٙاتها مڜ الٖڣڋ  العمليغ ه٘ه ٙاػ  اآلسيڤيغبيڗ الصيڗ ڣجا ػ اٗڗ كثيڇا الصإ ٕػ الګ الصينيغطٙڤ ، ڣ
. ائمغقال الصينيغ التنمڤيغ االسًڇاتيجيغنجاٍ  ساٝ الثالن للصعڤٕ الصين  علګ التصٖيٚ، ڣالت شكلـ ا

 ع طريق الصادرا التنمياستراتيجي  -ج 

ي  ڗ تطڤيٚ سلڤبها  ٙاػ، عمليغ مهمڢ لكل ٕڣلڢ مهما كاڗ  ٛيإع التنميغالصإ ، اٗ بفضلها يمكڜ 
ضحګ  الٌڇڣع ٙاػ، حين  ٙاػ تعٖڥ ه٘ه االعتبا ڣتقڤيغ االقتصإ. لكڜ بالنسبغ للصيڗ فاڗ االهتمام بالصإ

ڗ ه٘ه  ڣاالسًڇاتيجيغساٝ النشا٭ االقتصإڬ،  ، كانـ االسًڇاتيجيغالت تقڤم عليها تنميغ البالٕ. ڣيبٖڣ 
هږ ه٘ه  ٚيڜ. ڣمڜ  ٚڗ العش ي مختلڀ الٖڣڋ خالڋ الق ٚبـ  كٌڇ مڜ غيڇها مڜ االسًڇاتيجياػ الت ج مجٖيڢ 

ٚڣفغاالسًڇاتيجياػ، تلڊ  ڣقٖ كاڗ االتحإ  .الثقيلغعلګ الصناعاػ  القائمغ املصنعغباسًڇاتيجيغ الصناعاػ  املع
ٚحها كنمڤٗه  االسًڇاتيجيغالسڤفييت هڤ ال٘ڬ ڣضع ه٘ه  ڣبا  علګ للتنميڢ،ڣطبقها ثږ ط ٙڣ ٚقيغٕڣڋ  الت  الش

حٖيثا ڣالت انتهجـ النه االشًڇاكي. ڣبعٖ قيام  املستقلغ، ڣعلګ بع٬ الٖڣڋ السڤفييتيغ للكتلغكانـ تابعڢ 
ي الصيڗ لږ تتڤاڗ  ي تطبيڄ  الصينيغ ٕعالقياالنظام االشًڇاكي  ها   ,Chen 2010) غ السڤفييتي االسًڇاتيجيغبٖٙڣ

pp 455-483) ٚڣف فاڗ ه٘ه ي ضعيفغكانـ نتائجها علګ العمڤم  االسًڇاتيجيغ، لكڜ كما هڤ مع ٙثيڢ  ، بل ڣكا
 بع٬ الحاالػ.

ٚبتها االسًڇاتيجيغما  ٚڥ الت تمـ تج خ ٚڥ فه  ا خ ٚڣفغي مناطڄ  باسًڇاتيجيغ احالڋ  املع
ٕٙاػ. ڣقٖ تږ تطبيڄ ه٘ه  ٚيكا  االسًڇاتيجيغالڤا م ي ٕڣڋ  ساٝ  ي بٖايغ السنڤاػ الالتينيغبا فاڗ  1970. لكڜ 

صبحـ محل انت ٕٙاػ  كٌڇ بسبظ غياب نتائٌ مقنعڢ فيما يخ٨ النمڤ قاسًڇاتيجيغ احالڋ الڤا كٌڇ ف إاػ 
ٕػ  ٛمغڣتحسيڗ مستڤڥ معيشغ السكاڗ. ڣقٖ  ٚيكا  ڣاملاليغ االقتصإيغ ا م ٜ الالتينيغي  ػ بعج ، ڣالت بٖ

ي عام  ٕٙاػ تحـ ضغط صنٖڣځ  1982املكسيڊ  عڜ ٕفع فڤائٖ ٕيڤنها، الګ التخلي عڜ اسًڇاتيجيغ احالڋ الڤا
ٚضا  ٚف بتڤافڄ ڣاشنطڜ، ڣهي جملڢ مڜ النقٖ الٖڣلي ڣالبنڊ العالم الل٘يڜ ف صبِ يع ي ما  البٖيل املتمثل 

 ٚ ٚ االج ٚي اػ تهٖف الګ ٕفع اقتصإياػ الٖڣڋ نحڤ النمڤٗه الليبڇالي مڜ خالڋ تح ٙعا خصغ التجا ٚ  ڣالخ ٚي ڣتح
فع ٕعږ  ٙ ٙڣ سعا ٕٙاػ بسياسڢ  الٖڣلغا اػ...ڣب٘لڊ عڤ٩ احالڋ الڤا ٚا ٙ ڣغيڇها مڜ االج تقڤم  ليبڇاليغلألسعا

مام الفشل (Trepant 2008, pp 6-54)  الٖڣليغ املنافسغمڜ االقتصإ ڣاالنفتاٍ علګ  الٖڣلغعلګ انسحاب  .ڣ
ٚفتڢ كل مڜ اسًڇاتيجيغ الصناعاػ  ٕٙاػ، فاڗ الصيڗ اٗڗ عنٖما  املصنعغال٘ڬ ع ڣاسًڇاتيجيغ احالڋ الڤا

ي اصالحاتها  ٚعـ  ٕڬ الګ  اسًڇاتيجيغاعتمٖػ علګ  االقتصإيغش ڗ ِت نها  ٙاػ مڜ ش ٚ الصإ تقڤم علګ تطڤي
ٚ عمليڢ تصنيع قڤيڢ ڣالګ نقل للت . ڣمكنـ ه٘ه املتقٖمغالبالٕ ڣااللتحاځ بالٖڣڋ  كنڤلڤجيا ڣمڜ ثږ تطڤي
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ڣلګ  ،االسًڇاتيجيغ ٚاتظ ا ڣتتجاٛڣ  االقتصإيغي القڤه  العامليغالصيڗ، مڜ تحقيڄ نمڤ قڤڬ جٖا جعلها تتبڤ امل
ٚيقغٕڣڋ  . ڣلكڜ ه٘ه النتائٌ كاڗ تحقيقها يتطلظ ڣجڤٕ محيط مجاٙڣ منا الصناعغي  ع سظ يساعٖ ڣالتطٙڤ

ٚ ٗلڊ. ٙاػ، فقامـ كلمڜ الياباڗ ڣالتنانيڗ به٘ا الٖٙڣ كما سبڄ لنا ٗك ٚ الصإ  علګ تنفي٘ اسًڇاتيجيغ تطڤي

ٙاػ لږ تكڜ ابٖاعا صينيا خالصا، بل اڗ الصيڗ استلهمـ  ڗ اسًڇاتيجيغ تطڤيٚ الصإ ڣالڤاقع 
سيا. ٚځ  ٙب سابقڢ لٖڣڋ ش ي النمڤ مڜ تجا سيا،  اآلسيڤيغڣالتنانيڗ  فكل مڜ الياباڗ اسلڤبها ه٘ا  ڣنمٙڤ 

ٚڥ، ڣما  خ ٚيڄ للٖڣڋ ا ڣلګ الت فتحـ الط ٙاػ. ڣقٖ كانـ الياباڗ هي ا ٚ الصإ ي تنميتها علګ تطڤي اعتمٖػ 
ڗ  ٚڗ املاض  هڤ ما تحققڢ الصيڗ من٘  ي الخمسينياػ ڣالستينياػ ڣالسبعينياػ مڜ الق كانـ تحققڢ الياباڗ 

ي اصالحاتها  ٚعـ  ي ٗلڊ نتائٌ معتبڇه. ففي االقتصإيش ٙاػ. ڣقٖ حققـ الصيڗ  ٚ الصإ ڢ معتمٖع علګ تطڤي
ٙاػ  2008 ٚتبغڣهي  %4 ,9نسبغ  العامليغبلغ نصيظ الصيڗ مڜ الصإ ي  الثانيغ امل ملانيا. ڣسنغ بعٖ ٗلڊ،  بعٖ 
ي العالږ 2009 ٙه  ڣڋ ٕڣلڢ مصٖ ٙاتها (Lemoine, Unal 2011) صبحـ الصيڗ  ڗ كانـ صإ ي بٖايغ ، بعٖ 

ٙاػ  %1ال تتعٖڥ  1980السنڤاػ   . العامليغمڜ الصإ

ٙاػ  ٚفـ الصإ ا هاما يتعلڄ بنڤعيتڢ. فالصيڗ الصينيغڣقٖ ع ، تطٙڤ ها الكم ، الګ جانظ تطٙڤ
ي  )منسڤجاػ،  الضعيفغ التكنڤلڤجيغ الكثافغٗاػ  التقليٖيغللمنتڤجاػ  العامليغي السڤځ  البٖايغتمڤقعـ 

ي بٖايغ السنڤاػ  اإللكًڇڣنيغللمنتڤجاػ  العامليغلعظ(، ثږ اقتحمـ بقڤه السڤځ  ڣمنتڤجاػ االعالم اآللي 
ٕڥ الګ مضاعفغ نسبغ املنتڤجاػ1990 ٚتيڗ بيڗ  العاليغٗاػ التكنڤلڤجيا  ، ما   32لتصل الګ  2008ڣ 1995م

ٚ املنتڤجاػ ٗاػ التكنڤلڤجيا  املتحٖع ػا، ڣب٘لڊ انًڈعـ الصيڗ مڜ الڤالي% ي تصٖي ڣڋ عامليا  ٜ ا ٚك . العاليغامل
ما النتائٌ االقتصإيڢ له٘ا   . س٠ الت قام عليها الصعڤٕ الصين ٙاػ اكتملـ ا ڣباسًڇاتيجيغ تطڤيٚ الصإ

ٙجيڢ قڤيڢ ڣفائ٬ مالي كبيڇ ڣمكانڢ  ٙه خا ٚمڤقغالصعڤٕ فقٖ اشتملـ علګ نمڤ اقتصإڬ معتبڇ ڣتجا ي  م
.  االقتصإ العالم

 للتنمي االقتصاديالنتائج  -3

مثلڢ  لإلنتاهڗ التنڤٵ الكبيڇ :االنتاج  -أ  ي ه٘ا املقام، ل٘لڊ نكتفي ب ي مجملڢ  ٚه  ال يسمِ لنا ب٘ك
ٙاػ  لإلنتاه ملبڤڗ طڜ مڜ الفڤالٗ  500للصيڗ، ڣمنها انتاه  الضخمغ اإلنتاجيغي بع٬ القطاعاػ تبيڗ القٖ

، مڜ االن% 38ڬ ، ڣ 41,ڣتاه العالم ٙ طڜ مڜ االسمنـ، ما يمثل نصڀ االنتاه العالم ٙعمليڤڗ  5،9مليا ، سيا
ٚتبغ ي نسبغ الناتٌ الٖاخلي الخام للصيڗ  الثانيغ امل ٛيإ كبيڇه  ٙع االنتاه الصين الګ  ٜا ٕػ غ بعٖ الياباڗ. ڣقٖ 

 12,8%ثږ الګ  2007ي 6,2% الګ 1994ي 2,1%مڜ  النسبغمڜ الناتٌ الٖاخلي الخام العالم حين انتفلـ ه٘ه 
 .(Dufour 2014) 2014ي 

ٙ ب  -النم  –ب  ي املتڤسط بيڗ  %10بلغ االقتصإ الصين نسبغ نمڤ تقٖ  2010ڣ 1980سنڤيا 
ي بع٬ السنڤاػ ه٘ه  ا  ي  الثانيغ االقتصإيغجعل الصيڗ تصبِ القڤه  ما النسبغمتجاٛڣ ) 2010ي العالږ 

De Vergeron 2012) ٕ٘ڥ الګ تضاعڀ الناتٌ الٖاخلي الخام من ٛمڢ  1990. ه٘ا النمڤ  .ڣحت عنٖ حٖڣف اال
ي النمڤ حين بيڗ عامي  2008ي  العامليغ االقتصإيغ  ٚ كاڗ نصيظ  2013ڣ 2008فاڗ االقتصإ الصين استم

  .(Vandepitte 2013) %50مڜ النمڤ العالم الصيڗ
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هميغ :  الخارجي التجار -ج  ٚ ٚ علينا ٗك ٙعلقٖ م ،  التجا ي االقتصإ الصين ٙجيغ  ٕڥ الخا ڣقٖ 
ٙاػ الګ نمڤ ه٘ه  خيڇعاعتمإ الصيڗ علګ الصإ بيڗ عامي  20,5%بنسبغثږ  ،1999ڣ 1990بيڗ  %14بنسبغ  ا

ٙڬ مڜ . 2008ڣ 2000 ٙتفاٵ الفائ٬ التجا لګ  ٕڥ  لګ  13ما   ٙ ٙ ٕڣال ٙ بيڗ عامي 549.5مليا ٙ ٕڣال  1990 مليا
ي العالږ صبحـ الصيڗ  2013(، ڣبحلڤڋ عام Guilhot 2005 p3) 2008ڣ ٙيڢ  بنسبغ مڜ ڣڋ قڤه تجا

ٙاػ العامليغ بلغـ  ٚتبغڣتحتل الصيڗ (، Lemoine et Unal,2015 p1) %11.7الصإ ٚ  امل ي تصٖي ڣلګ  ا
ٙقميڢ ...(  الصلغاملنتڤجاػ ٗاػ   ٚ الػ تصڤي سڤاځ الت بتكنڤلڤجيا املعلڤماػ ) كمبيڤتٚ، هڤاتڀ نقالڢ،  ما ا

ليها املنتجاػ  سيا )ٕڣڗ مجمڤعغ الٖڣڋ الصينيغتتجڢ  ڗ نصڀ املبإالػ تتږ مع  ٚځ  املستقلغ، فنجٖ  ڣالش
ڣڋ قڤه  يڜ عڤضـ الياباڗ ك سيا  ٚځ  ي جنڤب ش ٗ يًڇكٜ نشا٭ الصيڗ  ڣسط (، مڜ حين . ڣ تصإيغاقا

ٙاػ الصينيغ  ي عام  2342القيمغ فقٖ بلغـ الصإ  ٙ ٙ ٕڣال ٙاػ العامليغ )  %12.3، ما يمثل 2014مليا مڜ الصإ
OMC,2015 l44). 

صبحـ الصيڗ قڤه  الفائض املالي: -د ٙڬ  ي السنڤاػ ماليغ بفضل فائ٬ ميڈانها التجا معتبڇه 
كبڇ احتياطي عالم مڜ ا2000 ي ، ڣتكڤڗ لٖيها  ٚف، بلغ  ، ثږ  2400قيمغ  2010لص ٙ ٕڣاٙل ٙ  3821مليا مليا

ي   ٙ غلظ (De Vergeron 2012)الٖاخلي الخاممڜ الناتٌ  %41، ڣهڤ ما يعإڋ 2013ٕڣال . ڣقٖ ڣظفـ الصيڗ 
ٚيكيغ م ٜينغ ا ي سنٖاػ الخ ٚف  يضا للصيڗ  .احتياطاتها مڜ الص ٚع املاليغ سمحـ  نشاه٘ه الڤف صنٖڣځ  ب

ٙجها، كما هڤ الحاڋ  200بقيمغ  Chine Investment Corporationسيإڬ ي الصيڗ ڣخا ٙ يتږ استغاللڢ  ٙ ٕڣال مليا
ٚا  ٚا  %10ي ش ي ش ڣ  غاڗ ستانلي،  ٚيكي مٙڤ م يع امل %9مڜ البنڊ ا ٚكغ تٛڤ  البڇيطانيغ اهيمڜ ٙسماڋ ش

 ٜ ٙاػ ف 2008. عمڤما، من٘ (Dufour 2014)2012ي Thames Waterڣاتٚ  تايم ٕٛإػ  الصينيغڗ االستثما ا
مڤاڋ  ڣلګ مڜ حين ا صبحـ الصيڗ القڤه ا  .لالستثماٙ املعٖعڣ

صبحـ الصيڗ ثاني قڤه اقتصإيڢ  2010ي عام : مكان االقتصاد الصيني في االقتصاد العاملي -
ي ه٘ه  ٚتبغي العالږ ڣهي  ي عام  امل  10355ما قيمتڢ،  2014مڜ ٗلڊ الحيڗ . ڣقٖ بلغ ناتجها الٖاخلي الخام 

، ڣتتقٖم عليها الڤالياػ  ي املتحٖعملياٙ ٕڣاٙل ٚتبغ،  ڣلګ. امل ساٝ  ا لكڜ ڣضعيغ الصيڗ ه٘ه قائمڢ علګ 
ما باحتساب الناتٌ الٖاخلي الخام حسظ تكاف Nominalاإلسم احتساب الناتٌ الٖاخلي الخام  ٙع،   القٖ

ٚائيغ ٙ ب، Parité de pouvoir d’achat , PPA الش ي نهايغ  17632فاڗ الناتٌ الخام الصين يصبِ يقٖ  ٙ ٙ ٕڣال مليا
ٚيكي يصبِ حسظ2014عام  م ڗ الناتٌ الخام ا ي حيڗ   ، PPA 17416  ڣڋ ٙ ڣهڤما يجعل مڜ الصيڗ  ٙ ٕڣال مليا

ي العالږ ي االقتصإ العالم شي(Albertini2014) قڤه اقتصإيڢ  ڣلګ  ٚاتظ ا ٙجـ الصيڗ نحڤ امل ئا . ڣقٖ تٖ
ي  1994فشيئا بفضل النمڤ القڤڬ القتصإها. ففي عام   2007كاڗ اقتصإها بحجږ اقتصإ اسبانيا، ثږ 

ي  ملانيا، ثږ  ٚتبغ  2014بحجږ اقتصإ  ٚيكي علګ امل م صبِ ضعڀ اقتصإ الياباڗ، ليصبِ يناف٠ االقتصإ ا
ڣلګ  . (Dufour 2014)ا

اج الصين -4 يا التي ت  : التح

نها تڤصلـ ك٘لڊ الګ تحسيڗ مستڤڥ معيشغ ٗا كانـ  الصيڗ قٖ استطاعـ بنا اقتصإ قڤڬ، ف
ٚه سنڢ بيڗ السكاڗ، حين  ي خمسغ عش ٚاػ  ٙبع م ٕٚڬ ا ، 2013ڣ 1998تضاعڀ الناتٌ الٖاخلي الخام الف

كٌڇ مڜ  2500منتقال مڜ  ٙ الګ  ٚ كثيڇا، لكڜ مع ٗلڊ (Roucher, Xu 2014)1000ٕڣال ٚاجعـ نسبغ الفق ڗ ، ڣت ف
 الصيڗ تعاني مڜ تحٖياػ كثيڇه.
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ٚيعغ التنمي ٙځ  غالس ٚتبـ عنها فڤا كٌڇ مڜ ثالثغ عقڤٕ ت ٚافيغخالڋ  ڗ املناطڄ  جغ  الساحليغحين 
كبڇا مڜ املناطڄ الڤسطى  ا  ٚفـ تطٙڤ ٚبيغع مڜ الناتٌ  % 50، ڣهڤ ما جعل بطيئغالت كانـ تنميتها  ڣالغ

ٙه املناطڄ  ٚڥ فاڗ التصنيع املكثڀ ال٘ڬ  (Devergion 2012)الساحليغالٖاخلي الخام مصٖ خ ڣمڜ جهغ 
 ٕٙ ٕڥ الګ تٖهٙڤ املڤا ٚاٙ  الطبيعيغشهٖتڢ البالٕ  ض حٚ ڣقلغ املياه ڣالګ  ي تلڤف  بيئيغڣالت معتبڇه تتجلګ 

ي  ي تلڤف الهڤا  ٙڬ املياه ڣ ي ڣجڤٕ  %90مجا ي  20مٖينڢ صينيڢ ضمڜ  16مڜ املٖڗ ڣ كٌڇ تلڤثا  مٖينڢ ا
ي الع صبحـ الصيڗ  ٛاػ  2012الږ، ڣ ٙڬ بنسبغ  املسببغكبڇ مصٖٙ للغا ٚا مڜ املجمڤٵ  27%لالحتباٝ الح

 (.Roucher, Xu 2014) العالم

ٙځ  ڗ الفڤا ڗ معامل جين  االجتماعيغڣعلګ املستڤڥ االجتماعي ف ، ال٘ڬ Giniي اتساٵ، حين 
ٙ بـ  ي مجتمع ما، يقٖ ي املٖاخيل  ٙځ  ٙنغ  2010ڣ 2000الفًڇع بيڗ عامي  ي 0,41يقي٠ الفڤا ٜايٖ مقا ي ت ڣهڤ 

ٙ بــ  1985بعام  ٚه مڜ (Devergeron 2012) 0,26عنٖما كاڗ يقٖ لګ ٗلڊ مشكلغ اليٖ العاملغ املهاج ، يضاف 
لګ املٖڗ الت بلغ تعٖإها  ٙياف  يخضعڤڗ لنظام الهڤكڤ ال٘ڬ يفقٖهږ كثيڇا مڜ حقڤقهږ،  مليڤڗ عامال  150ا

ٚا ا ج ٚعللحٖ مڜ  الصينيغتخ٘تڢ السلطغ ڣهڤ  ٚيفيغ نحڤ املٖڗ. كل ه٘ه التحٖياػ تڤاجڢ الصيڗ ڣهي  الهج ال
ٙ البالٕ. ٚا ٚ علګ استق هږ انشغاالػ الحكڤمغ ملا تحتڤيڢ مڜ مخاط  مڜ 

هميغ بمكاڗ، ڣتتعلڄ بالجانظ االقتصإڬ ڣتحٖيٖا بسياسغ  ٚڥ مڜ ا خ لكڜ هناڅ تحٖياػ 
ٛمغالتنميغ.  ي عام  غاالقتصإي فا ٚاجع نمڤ االقتصإ الصين القائږ  2008العامليغ الت كانـ بٖايتها  لګ ت ٕػ 

فاځ تنميڢ  ي ظل  ي نهايغ تلڊ السنڢ. ڣ لڊ بسبظ تقل٨ الطلظ العالم  ٙاػ ٗڣ ي  بطيئغعلګ الصإ
ٙاػ لڤحٖها  ڗ الصيڗ ال يمكنها االعتمإ علګ الصإ تڤڥ مقبڤڋ مڜ علګ مس للمحافظغاالقتصإياػ املتقٖمغ ف

حيِ سياسغ  ضحګ ت لڊ  التنميغالنمڤ. ڣل٘لڊ  ٙيا، ڣه٘ا تحٖيٖا ما تعًڈم الصيڗ القيام بڢ ٗڣ ٚڣ ٚا ض م
ي النمڤ علګ الطلظ الٖاخلي،  ڗ استهالڅ العائالػ بقي ضعيفا ڣال يمثل سڤڥ بالًڇكيڈ  خاصغ اٗا ما علمنا 

ي حيڗ نجٖ اڗ ه٘ه  35% غلظ اقتصإياػ بلٖاڗ منظمغ التعاڣڗ غالنسبمڜ الناتٌ الٖاخلي الخام،  ي   ،
ي الصيڗ.  للتنميغ. ه٘ا هڤ اٗڗ التحٖڬ املستقبلي (Devergeron 2012) %70الګ 60، تبلغ االقتصإيغ ڣالتنميغ

 ٙ ثا ٛمغ السلبيغڣتفإيا ل انعا١ االقتصإ  إلعإع، فاڗ الصيڗ قامـ بتنفي٘ مخطط العامليغ االقتصإيغ لأل
ٙ يڤاڗ، ما  4000مبلغ  الصينيغٙصٖػ لڢ السلطاػ  فيڢ اعتمإ علګ الطلظ الٖاخلي. ه٘ا املخطط ال٘ڬ مليا

ي السكڊ  586يعإڋ  ٙيع  ، تضمڜ مشا ٚبائيغڣالشبكاػ  الحٖيٖيغملياٙ ٕڣاٙل ڣالهياكل  الكه
 .....ڣاستطاعـ الصيڗ بفضلڢ استـعإع نمڤها القڤڬ.القاعٖيغ

لــي التنميأثر  -5 ضع الصين ال  على 

ٚغږ مڜ ضعفها االقتصإڬ ڣتخلفها، تعٖ مڜ القڤڥ  ي عهٖ ماڣ تس  تڤنغ، علګ ال كانـ الصيڗ 
ٚ بع٬  ٚ علينا ٗك ي العالږ. ڣقٖ م مثلغالكبڇڥ  للصيڗ الت كانـ  الٖڣليغ املكانغبينـ لنا مڜ خاللها تالت  ا

ٛڗ  املتحٖعتڤاجڢ القڤتيڗ العظمييڗ، الڤالياػ  ي التڤا ٜيمغ ڣثقڢ بالنف٠، ڣتساهږ  ، بكل ع ڣاالتحإ السڤفييت
ها االقتصإڬ ال٘ڬ حققتڢ خالڋ العقڤٕ  ثيڇ عليهما. ڣمع تطٙڤ ي الت خيڇع الثالثغبينهما ڣ ، فاڗ الصيڗ ا

ي الڤقـ ٗاتڢ  اعجاب استكملـ العناصٚ الت تجعل منها قڤه عامليڢ كبڇڥ تمتلڊ كل عناصٚ القڤه، مثيڇع 
ٙ الصعڤٕ الصين علګ العالږ. الٖڣليغ املجمڤعغڣمخاڣف  ثا ڋ عڜ   الت ما فتئـ تتسا
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كٌڇ مڜ الٖڣڋ  ٙه  ع اآلسيڤيغه٘ه التڤجساػ نجٖها صإ للصيڗ، ڣك٘لڊ مڜ الڤالياػ  املجاٙڣ
ٚاقظ عڜ كثظ كل ما يحٖف فيڢ مڜ تحڤالػ  املتحٖع ڣڗ العالږ ڣت كٌڇ مڜ غيڇها بتسييڇ ش ڣخاصغ الت تهتږ 

ٚ بصعڤٕ قڤڥ عامليڢ جٖيٖه.  م  عنٖما يتعلڄ ا

ٛالغ مخاڣف البلٖاڗ  علكڜ الصيڗ ما انفكـ تعمل علګ ا لها، ڣخاصغ تلڊ الت كانـ لها معها  املجاٙڣ
يا  ٙيخيڢ كالياباڗ ڣكٙڤ ٜاعاػ تا ٚطا  الجنڤبيغن ڗ ٗلڊ يمثل ش ٙ االقليم  ٚا نها تعمل علګ االستق ڣالهنٖ، كما 

ٙيا لتنميت ٚڣ ٚ عالقاتها مع جيڇانها ڣتسڤيغ الخالفاػ ض ٙ سعـ الصيڗ الګ تطڤي ي ه٘ا االطا يغها. ڣ معها.  الحٖٕڣ
ٚاكڢ  قامـ الصيڗ "ش ي  اسًڇاتيجيغففي جانظ العالقاػ مع الهنٖ   " ٚخا جل السلږ ڣال ، ڣمع 2005مڜ 

ي  ٚب  2008فيتنام تږ االتفاځ  ا ح ڗ البلٖيڜ. كما انتهجـ بي 1979علګ حل الخالف االقليم ال٘ڬ كاڗ ٙڣ
لڊ  ٙ محيطها ٗڣ ٚا ٙكغالصيڗ سياسغ تقڤم علګ االنٖماه الٖڣلي بهٖف هيكلغ ڣاستق ي الهياكل متعٖٕع  باملشا

يبيڊ سيا  ي  ٚاف للتعاڣڗ  ط سياڗ Apec ا يا  +Asean3ڣ سياڗ+الصيڗ ڣالياباڗ ڣكٙڤ ٙكغڣك٘ا  (الجنڤبيغ)  املشا
ٚئي٠  ARF( AsianRegional Forum)اآلسيڤڬ ي املنتٖڥ الجهڤڬ  ها ال سياڗ، ه٘ا اضافڢ الګ ٕٙڣ التابع ملنظمغ 

ي  بكستاڗ  2001ي انشا منظمغ شنغهاڬ للتعاڣڗ  ٛڣ ٛاخستاڗ ڣ ڣسيا ڣكا الت تضږ كل مڜ الصيڗ ٙڣ
ٛخستاڗ   .(Cabestan 2007,pp 11-27) ڣقيڇغيڈستاڗڣكا

ٚيڊ  حـ الش ػ كثيڇا، حين  ڣمع الياباڗ، فاڗ العالقاػ االقتصإيڢ بينها ڣبيڗ الصيڗ قٖ تطٙڤ
ي تنميغ بلٖهږ. لكڜ علګ املستڤڥ السياس  فاڗ العالقاػ  هميغ الياباڗ  ٙكڤڗ جيٖا  الثاني للصينييڗ ال٘يڜ يٖ

ٚعغيڇ  ڗ الياباڗ تشكل منافسا كبيڇ  مستق ٙ املاض  ڣ ثا ي بيڗ البلٖيڜ بسبظ  ٙغبغ كل منهما  ا للصيڗ بسبظ 
ڗ اليابانييڗ يعتمٖڣڗ علګ تحالفهږ مع الڤالياػ  سيا خاصغ ڣ ٜعږ  ي  املتحٖعت ٚيٖ بيكيڗ تقلي٨ نفڤٗها  الت ت

ي ظل تعاظږ قڤتها فاڗ الصيڗ اصبحـ تمتلڊ  سيا. ڣ ٚيكي الياباني علګ  م سيا ڣاال يهيمڜ القطظ ا ٚځ  ش
كٌڇ ملڤاجهغ السي كٌڇ ف ٙاػ  ٚيكيغ ڢنياليابااساػ قٖ م ٙاػ  ڣا ڗ القٖ ٚيغخاصغ ڣ ػ كثيڇا  العسك للصينييڗ تطٙڤ

ڗ.  املب٘ڣلغ الكبيڇع امليڈانيغبفضل   ي ه٘ا الش

ي  الٖبلڤماسيغ، فمن٘ اقامغ العالقاػ املتحٖعما مع الڤالياػ  ، فاڗ 1979جانفي  1بيڗ البلٖيڜ 
ڗ الصي ٚيكييڗ العالقاػ بينهما كانـ تتطٙڤ ايجابيا حين  م ي حاجغ الګ ا سياسغ االنفتاٍ الګ  إلنجاٍڗ كانـ 

ٚعاڗ ما عإػ العالقاػ لسابڄ عهٖها  1989ي  القطيعغڗ حٖثـ  ڗ مڜ، لكڜ س حٖاف ساحغ تياڗ  نتيجغ 
هميغ السڤځ  ي  الصينيغبسبظ  مڜ الٖڣلي  ي مجل٠ ا ٚ الكڤيـ،  ٚي ٙ تح ٚا ٙضغ ق ، 1990ڣامتناٵ الصيڗ عڜ معا

ٕڥ ٗلڊ ا ٙيغلګ تطٙڤ كبيڇ للعالقاػ ڣ ٚغبغ الڤالياػ  التجا بيڗ البلٖيڜ. لكڜ ٗلڊ لږ يمنع الصيڗ مڜ التصٖڬ ل
ٚ العالقاػ  العامليغ الهيمنغي  املتحٖع ي تطڤي ٙڣسيا ال٘ڬ تجسٖ  ٙب مع  ي ٗلڊ علګ التقا ڣاعتمٖػ بيكيڗ 

ي انشا منتٖڥ شنغهاڬ ال٘ڬ تحڤڋ  ٚڬ  االقتصإيڢ ڣ ي التعاڣڗ العسك قامغالګ منظمغ شنغهاڬ ڣ اػ  ب مناٙڣ
ٚا الصيڗ  ٚيڢ مشًڇكڢ ڣبش سلحغعسك ٙڣسيا. لكڜ الخالفاػ  ا مام تطٙڤ العالقاػ  السياسيغمڜ  لږ تقڀ 

لفي ي مطلع ا ٚيكي بڤ١ تجاه الصيڗ  م ٚئي٠ ا غږ تشٖٕ ال ڣتهٖيٖاػ الثالثي ٕڣنالٖ  غالثالثغ االقتصإيڢ، ٙڣ
ٕٙ بيڇڋ ٙامسفيلٖ ڣ  ٙيتشا ٚيكيغ الصينيغلها، فاڗ العالقاػ بڤڋ ڣڣلفڤيًڈڣ  م ٚفڢ مڜ  ا ا كما لږ تع ٚفـ تطٙڤ ع

صبحـ مڜ القڤه ما يمنع قيام  بيڗ ه٘يڜ البلٖيڜ العمالقيڗ. فالڤالياػ  عٖاڣعقبل. فالعالقاػ االقتصإيڢ 
ي  املتحٖع ٚف  غلظ احتياطاتها مڜ الص ڣڋ للصيڗ الت ڣظفـ  ٚيڊ ا ٚا سنٖاػ هي الش ٜينغش ٚيكيغ الخ م . ا

هميغ الصيڗ ڣاستحالغ معإاتها، فاڗ ڣاشنطڜ اتجهـ الګ سياسغ التعاڣڗ مع بيكيڗ ڣتقٖمـ الګ  ٙاكا منها  ڣإ
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ٚف بمجمڤعغ االثنيڗ  ڣ ما باػ يع ڣڗ الٖڣليڢ  ٙه مشًڇكڢ للش  G2(De la Grangeالصينييڗ بمقًڇحاػ حڤڋ إا

2009, p189). 

غږ ا ڣڋ ما الصيڗ ٙڣ ٚيٖ طمڤحاػ ٕڣليڢ. فاهتمامها ا لقڤه الت اكتسبتها مڜ صعڤٕها فه ال ت
ڬ قڤع تنافسها علګ النفڤٗ فيها  ها، ڣهي ل٘لڊ تتصٖڥ  ڗ تجعل منها مجاڋ نفٗڤ ي  ٚغظ  سيا الت ت ٜ حڤڋ  يًڇك

ٚ القڤه الت تمتلك(Joyaux 2008, p78)ڣالياباڗ املتحٖعكما هڤ الحاڋ مع الڤالياػ  ها الصيڗ )مساحڢ . فعناص
ٚڥ  مڜ ڣقڤه اقتصإيڢ ناتجڢ عڜ صعڤٕها( جعلتها ت ي مجل٠ ا ٚيڢ ڣعضڤيڢ ٕائمڢ  ٚيڢ ڣعسك شاسعڢ ڣقڤه بش

ڗ يعڤٕ اليها ٕڣڗ غيڇها.  سيا يجظ  ي  ٜڬ  ٚك  ڣاٗا ما كاڗ هناڅ مڜ ٕٙڣ علګ املستڤڥ الٖڣلي فهڤڗ الٖٙڣ امل
ي القيام بڢ مع مجمڤعغ البڇيك٠ ٚڬ ڣاالقتصإڬ  املجمڤعغه٘ه  BRICSٗاڅ ال٘ڬ تشًڇڅ  نها البش بفضل ٛڣ

ٙعمڜ  %15مڜ السكاڗ ڣ %40مڜ الناتٌ الٖاخلي الخام العالم ڣ %18حين تمثل  مڜ احتياطياػ  %40ڣ التجا
ٙه  ٚف العالم ڣلٖيها ناتٌ ٕاخلي خام قٖ ، تسعګ الګ تغييڇ الڤضع القائږ ال٘ڬ تميڈه  14000الص ٙ ٕڣاٙل مليا

ٚف ال ي العالږ، مجمڤعغ الٖڣڋ السبع هيمنڢ مڜ ط غن  ي  املساهمغ، ڣالګ الٖڣليغ، علګ العالقاػ (G7)ٖڣڋ ا
ٚيط ٙسږ خ جل  املكانغجٖيٖه للعالږ بحين يكڤڗ لكل عضڤ منها  غاعإع  الت تليڄ بڢ، اضافغ الګ عملها مڜ 

قطاب ٚيكا .ايجإ عالږ متعٖٕ ا م ٚيقيا ڣ ي اف ي ٕڣڋ العالږ،  ٜ غيالالتينڣمع با ، فاڗ عالقاػ الصيڗ معها تًڇك
ي ه٘ه  االقتصإيغعلګ جانظ املعامالػ  كيٖ  ڣليڢ، مع الت حين تًڈڣٕ بما يحتاجڢ اقتصإها مڜ نفط ڣمڤإ 

ي املساعٖاػ الت تقٖمها لبع٬ الٖڣڋ علګ مبٖ احًڇام سيإع الٖڣڋ،  مما حٖف لها  العبڇعخ٘ع العالقاػ ڣ
ٙجيڢ  جنب ڣهيمنڢ خا ٚيڜمڜ تٖخل  ٚڗ العش ڣڋ مڜ الق ٚ ڣالنصڀ ا ٚڗ التاسع عش  ,Ruolin 2007)خالڋ الق

p143-144). 

ــــ  : خاتمــ

لګ  ي الحقيقغ، عڤٕع  صبحـ تتمتع بها علګ املستڤڥ الٖڣلي، هي  ڗ صعڤٕ الصيڗ ڣاملكانغ الت 
ٙئ. ه٘ا الصعٕڤ  ي العالږ لفًڇاػ طڤيلغ مڜ التا قڤڥ ٕڣلغ  ٙيخڢ الطڤيل  ڣضع طبيعي. فه٘ا البلٖ كاڗ عبڇ تا

لګ القڤه، كانا بفضل االصالحاػ االقتصإيڢ الت قامـ علګ االن ٙه ڣفتِ املجاڋ للقطاٵ ڣالعڤٕع  فتاٍ علګ الخا
ٗا كانـ نتيجغ الصعڤٕ الصين  ٙاػ . ڣ ٚ الصإ سًڇاتيجيغ قائمغ علګ تطڤي  ٙ طا ي  تحسيڗ  ڣ  ٕٛهاٙالخا٥، 

ٙځ  ي الفڤا ڗ الصيڗ ڣاجتها صعڤباػ عٖع. ٕاخليغ تمثلـ  مستڤڥ معيشڢ مئاػ املالييڗ مڜ السكاڗ، ف
ٚافيغ ڣاملشاكل  ٛمغ االقتصإيغ لعام بيئيغالاالجتماعيغ ڣالجغ ي ا ٙجيغ تمثلـ  لګ ٗلڊ 2008. ڣخا ، يضاف 

صبحـ تثيڇها لٖڥ كثيڇ مڜ الٖڣڋ  بسبظ التطٙڤ الكبيڇ لقڤتها. لكڜ الصيڗ ما فتئـ تطمئڗ ه٘ه  املخاڣف الت 
 الٖڣڋ مڜ خالڋ انتهاه سياسڢ قائمڢ علګ مبإ التنميغ السليمغ ڣاالنسجام الٖڣلي.

ٚڣه مڜ ما يمكڜ استنتا خيڇع استطاعـ تقٖيږ نمڤٗه للخ ڗ ه٘ه ا جڢ مڜ خالڋ صعڤٕ الصيڗ، 
ي النظام  ٙه تحڤڋ  التخلڀ، يمكڜ لٖڣڋ العالږ الثالن االقتٖا بڢ. كما اڗ التطٙڤ الكبيڇ للصيڗ يمكڜ اعتبا

ڗ تع ڣبٖايغالٖڣلي،  ٚتقظ  ٚڥ ي خ ي ظل صعڤٕ قڤه  ، خاصغ  ٜ الثقل العالم ٚك ٚځ مل ڤ٩ الصيڗ اتجاه نحڤ الش
ٚڅ  ، ڣهي الهنٖ. لالقتصإكمح  العالم
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